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vidt muligt ens og Række- og Planteafstand i alle Tilfælde hen
holdsvis 18 in og 6-10 in. Som Led i Forsøget gennemførtes de~

uden Vanding, Beskygning og Afbrydning af Knopperne efterhaan
den som Blomstring indtraf. 

Planternes første Vækst viste sig i alle Tilfælde som en kraftig 
Forøgelse af Størrelsen maalt ved Bladantal og Rosettens Diameter. 
Blomstring begyndte kort før Planterne opnaaede maximal Størrelse 
og i Perioden mellem begyndende og fuld Blomstring - i den 
reproduktive Fase -~. fandt der i alle Tilfælde en Heduktion Sted 
i Planternes Størrelse. Denne Periode varede fra 2-8 U ger og efter
fulgtes af en ny vegetativ Fase med tiltagende Vækst og Plantestøl~ 
relse. I de bedst udviklede Forsøgsled standsede Planternes Vækst 
igen, og en ny reproduktiv Fase begyndte. Denne Vækstrytme var 
i store Træk ens i 1. og 2. Aar, og hverken Beskygning, Vanding 
eller Afbrydning af Blomsterknopper havde større Indvirkning her
paa. Paa Planternes Totalvægt havde de to sidstnævnte Fremgangs
maader derimod positiv Indvirkning, medens Beskygning reducerede 
Plantevægten. 

M. H. t. Saatid gav Saaning i Drivhus og senere Udplantning 
bedre Resultat end Saaning i Juni Maaned, hvor Planterne havde 
Vanskeligheder med Spiring og første Vækst. Under sidstnævnte 
Forhold gav Vanding derfor OgS3U de bedste Resultater. 

Forf. re summerer, at Væksten af Kok-sugyz ved Blomstringens 
Begyndelse gaar ind i en Modningsfase, i hvilken Væksten stagnerer 
eller helt ophører, og hvor Planternes Reaktion over for Vækstfakto
rerne specielt saadanne, der tenderer til at forstyrre Vandbalancen, 
er særlig stor. Bladfaldets StØrrelse saavel som Varigheden af Stag
nationsperioden er meI'e omfattende i 2. end i 1. Aar. Den saakaldte 
»summer dormancy« er derfor ikke saa udpræget hos 1. Aars Planter 
og kræver i det hele taget, for at udvikles typisk, Sammentræffen 
af Modningsfasen med en Periode af stærk Insolation og Tørke, soin 
det kan være Tilfældet midt paa Sommeren. I denne Udstrækning 
er »summer dormancy« afhængig af omgivende Forhold, hvilket ikke 
er Tilfældet med Modningsfænomenet. 

Asger Larsen. 

Forskellige Ensileringsmetoder. 

I. R. M. van Albada: Proefnemingen over inkuilen. Verslagen van landbouw
lmndige onderzoekingen 1946, Nr. 52 (4) B. 

Forsøg med »Vitasan«. 
I 1942 og 1943 er der ved Bnrum og Barneveld i Holland udført 

Ensileringsforsøg med forskellige Præparationsmidler . Et Præparat 
»Vitasan« er sammenlignet med: Ingen Tilsætning, Tilsætning af 
A.I.V.-Syre, af Saltsyre og af en SaItblanding bestaaende af NaGl og 
NH4HSO ... Præparatets Sammensætning er hemmelig, men ifølge 
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Analyser skulde det i Hovedsagen bestaa af Ammoniumklorid (ca. 
39 pCt.), surt Ammoniumsulfat (ca. 26 pCt.), surt Ammoniumfosfat 
(ca. 18 pCt.), Natriumklorid (ca. 11 pCt.) og Vand (ca. 4 pCt.) for
uden smaa Mængder Magniumklorid og Ferrosulfat. Ifølge Fabrikan
ten skulde det i stor Udstrækning befordre Udviklingen af Mælke
syrebakterier og tillige modvirke Smørsyrebakterier samt andre ska
delige Bakterier. Præparatet er ikke holdbart i fugtige Omgivelser, da 
det derved gaar tilbage. De benyttede Siloer rummede 5,30 m a og var 
forsynet med Afløb. Ensileringsmaterialet var Græs. Af »Vitasan « 
blev der pr. 100 kg Græs tilsat 5 Liter 1 pCt. Opløsning; dette blev ved 
Burum sammenlignet med 6 Liter 2 n A.I.V.-Syre og med »Ingen Til
sætning«. Ved Barneveld blev det sammenlignet med 6 Liter 2 n Salt
syre og 6 Liter 1/6 Opløsning af en SaItblanding, NaCl og NH4HS04, 

saaledes afpasset, at der til 100 kg Græs sattes samme Mængde Klor 
i Saltblandingen som i Saltsyren, og endelig »Ingen Tilsætning«. 
Materialets Sammensynkning og dets Temperatur blev nøje kontrol
leret, ligesom der med Mellemrum blev udtaget Prøver af Saften til 
Bestemmelse af pH, NHa, samt Eddikesyre, Smørsyre og Mælkesyre 
for at kunne bedømme Gæringens Forløb. Tilsvarende Analyser ud
førtes i Ensilagen til Bestemmelse af Kvaliteten, og for at kunne be
stemme Tabet af Næringsstoffer, blev der udført Foderstofanalyse, 
samt Bestemmelse af Renprotein i saave} nedlagt som optaget Stof. 

Som Resultat af Undersøgelsen er fremhævet, at »Vitasan« har en 
daarlig Indflydelse paa Siloens Kapacitet i Vægt, naar :Materialet er 
Græs; mS-Vægten var for frisk Græs i Siloen 73,5 pCt. i Forhold til 
A.I.V.-Syre og 77,8 pCt. i Forhold til »Ingen Tilsætning«. Endvidere 
er Heaktionstallet i det færdige Produkt ikke væsentlig lavere end i 
Siloen uden Tilsætning ti Gennemsnit henhv. 4,73 og 4,85). øjensyn
lig hemmer »Vitasan« i ringe Grad Dannelsen af Ammoniak og Smør
syre. Mælkesyreindholdet var ved Vitasanensilagen i Gennemsnit 
noget højere end ved »Ingen Tilsætning«. Vitasanensilagen var gen
nemgaaende daarlig. Tabet af Næringsstoffer var af samme Størrel
sesordning som ved »Ingen Tilsætning«. 

Forfatterens Konklusion lyder, at Ensilering med» Vitasan« i For
søgene her har givet det samme Resultat som med Ensilering uden 
nogen Tilsætning, saa Konserveringsmidlet i den foreskrevne Til~ 

sætningsmængde maa betragtes som værdiløst. 

Forsøg med Kulsyreis. 

Formaalet med Forsøget var at undersøge Virkningen af Kulsyre
is anvendt som Ensileringsmiddel, da der forelaa en Patentansøgning 
om Brugen af dette Middel. Til Ensilering af Efteraarsgræs blev der 
anvendt fire forskellige Mængder (4 - 2 - 1 - 1/2 pCt.). Til Sam
menligning blev samme Slags Græs ensileret u d e il Tilsætning og 
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m e d Tilsætning af 6 Liter 2 n A.I.V.-Syre pr. 100 kg Grms. Kulsyre
isen blev leveret af en Ammoniakfabrik og var pakket i isolerede 
Kar, der hver indeholdt 2. til 4 Stænger a ca. 15 kg pr. Stk. Stængerne 
blev i et Trækar slaaet i Stykker med en Træhammer ; de var lette 
at haandtere trods den lave Temperatur (-7-- 78°). Det var ikke nød
vendigt at bruge de specielt lavede Træhandsker, da man kunde holde 
paa dem et Øjeblik, naar man benyttede Indpakningspapiret. De 
srnaa Stykker, man afvejede, kunde man godt tage paa med Hæn
derne. Der blev anvendt smaa Betonsiloer, Tværsnit 11/2 m, Højde 
2 m + 1 m Overbygning, og der var Saftafløb ved Jorden. Overbyg
ningen blev beklædt med Papir for at hindre Tab af Kulsyre. Uhel
dige Omstændigheder, som man ikke var Herre over, gjorde at noget 
af det anvendte Græs (med Tilsætning af 4 og 2 pCt. Kulsyreis) 
havde taget Varme inden Ensileringen og noget havde ligget for 
længe paa Skaar, saa det var blevet for tørt (i Siloerne, hvor der var 
tilsat 1 og 1/2 pCt. KulsyreisL For at faa Kendskab til Gæringens 
Forløb blev der' udtaget Prøver af Saften, første Gang 3 Uger efter 
Ensileringen og derefter 2 Gange med 14 Dages Mellemrum. Analy
ser af Prøverne viser, at Kulsyreisensilagen i Begyndelsen havde 
mere Smørsyre og mindre Mælkesyre end Ensilagen uden Tilsætning, 
men Analyserne 2 Uger efter viser, at Forholdet er forandret, og 
Analyser endnu 14 Dage senere viser det modsatte Forhold. Ensila
gen uden Tilsætning, og Ensilagen tilsat 2 pCt. Kulsyreis har daar
ligst og omtrent ens Kvalitet (henhv. PH 4,9 og 5,0, Smørsyre 0,34 og 
0,37 pCt., Mælkesyre 1,12 og 0,63 pCt. og NHa 0,11 og 0,07 pCt.); af 
bedre og tillige omtrent ens Kvalitet er den øvrige Kulsyreisensilage, 
henhv. tilsat 4 ~ I - 1/2 pCt.: PH 4,6, 4,7 og 4,7; Smørsyre 0,14,0,09 
og 0,10 pet.; Mælkesyre 1,02, 1,43 og 1,38 pCt. og NHa 0,06, 0,08 og 
0,08 pCt.; bedst var Ensilagen tilsat A.I.V.-Syre med PH 4,0, SmØr
syre 0,08 pCt., Mælkesyre 1,00 pCt. og NHa 0,04 pCt. 

Ensilagen uden Tilsætning havde det størs le Tørstoftab, 23,2 
pCt., dernæst kommer A.I.V.-Ensilagen med 15,9 pCt. Kulsyreis
ensilagen har i alle Tilfælde givet mindre Tab end disse (den med 
2 pCt. Kulsyreis 11,7 pCt., med 1/2 pCt. Kulsyreis 9,7 pCt., med 1 pCt. 
Kulsyreis 4,7 pCt. og med 4 pCt. Kulsyreis 2,0 pCt.). Aarsagen til, at 
Kulsyreisensilagen trods den mindre gode Kvalitet, havde lavere 
Tab af Tørstof end A.I.V.-Ensilagen, siges at være Aandingen i 
Græsset, der modvirkes ved at fylde Rummet med Kulsyre. 1/2 pCt. 
Kulsyreis skulde under normale Omstændigheder være nok til at 
fylde Siloen med Kulsyre, og en Forøgelse af Kulsyretilsætningen 
skulde ikke give nogen Forbedring af Resultatet. - Princippet ved 
Ensilering med Kulsyreis skulde først og fremmest være, at den ilt~ 

holdige Luft i Siloen fortrænges af Kulsyre, hvorved Aandingen, og 
derved Selvopvarmningen af Græsset forhindres eller modvirkes; 
men herved hindrer man tillige, at Temperaturen stiger til en Højde, 
der er ugunstig for Smørsyregæringen. - Ensilering med Kulsyreis 
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siges at aabne nye Muligheder for den kolde Ensileringsmetode. En 
Kombination med Midler, der har en direkte gunstig Indflydelse 
paa Gæringen (saaledes f. Eks. Melasse), vil maaske yderligere kunne 
reducere Tabet. Det anhefales al fortsætte Forsøgene med dette 
Middel. H. F. Larsen. 


